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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

Переддипломна практика – важлива частина навчального процесу, що дозволяє студенту якісно 

підготуватися до написання та захисту своєї випускної кваліфікаційної роботи. Протягом практики 

студент має зібрати матеріали для дослідження, провести заплановані експерименти, а також 

отримати та закріпити навички написання роботи та потренуватися робити доповідь на основі 

власних результатів. 

Переддипломна практика є складовою програми підготовки студентів КАУ. Основним змістом 

практики є виконання наукового дослідження, що відповідає характеру майбутньої професійної 

діяльності в галузі молекулярної фізіології, біофізики, біомедицини та нейронаук.  

Основною метою переддипломної практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, 

здобутих студентом у процесі навчання, набуття професійних навичок самостійної роботи як 

дослідника. Переддипломна практика є основним етапом виконання магістерської наукової роботи.  

Pre-diploma practice is an important part of the educational process, which allows the student to 

qualitatively prepare for writing and defending his/her graduation thesis. During the practice, the student 

must collect materials for research, conduct planned experiments, and acquire and consolidate the skills of 

writing the master's thesis. 

Pre-diploma practice is a component of the KAU student training program. The main content of the 

practice is to carry out scientific research that corresponds to the nature of future professional activity in 

the field of molecular physiology, biophysics, biomedicine and neuroscience. The main goal of the pre-

diploma practice is to consolidate and deepen the theoretical knowledge acquired by the student during the 

study process, to acquire professional skills of independent work as a researcher. Pre-diploma practice is 

the main stage of the master's thesis. 



2. Необхідні попередні знання та навички, результати навчання 

Необхідні попередні знання та навички: 

Навчальна дисципліна «Переддипломна практика» спирається на знання та уміння студента, 

які були здобути в ході науково-дослідної роботи протягом 1, 2 та 3 семестрів. Мотивація і гарні 

навички самостійної роботи є необхідними. Попередній досвід проведення досліджень під час 

проведення науково-дослідної роботи є необхідними для переддипломної практики. 

Результати навчання: 

Навчальна дисципліна «Переддипломна практика» пов’язана із усіма дисциплінами фахової 

підготовки за ОНП «Молекулярна фізіологія та біофізика», що необхідні для проведення наукових 

досліджень, підготовки кваліфікаційних робіт, публікацій, презентацій та проектів, та є необхідною 

складовою їх подальшої науково-дослідної роботи.  

В результаті проходження переддипломної практиці та згідно до вимог освітньо-професійної 

програми студенти мають продемонструвати такі результати навчання:  

Знати:  

 Основні напрямки біомедичних досліджень 

 Сучасні методи біомедичних досліджень 

 Поняття академічної доброчесності та біоетики 

 Права інтелектуальної власності 

 Особливості науково-навчальної діяльності 

Вміти:   

 Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи дослідження та їх 

матеріальне забезпечення.  

 Використовувати інноваційні підходи для розв’язання складних задач біомедицини та 

нейронаук та формулювати висновки за результатами.  

 Проводити статистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих 

експериментальних даних із використанням програмних засобів та сучасних 

інформаційних технологій. 

 Робити наукові презентації та писати наукові тексти 

3. Зміст навчальної дисципліни 

 Вибір напрямку наукового дослідження та наукового керівника магістерської роботи. 

 Опрацювання літературних джерел та робота з науковою літературою. 

 Виконання науково-дослідної роботи згідно до календарного плану та «Індивідуального 

завдання». 

 Звітування студента про результати науково-дослідної роботи на наукових семінарах 

спеціалізованої кафедри біомедицини та нейронаук. 

 Атестація науково-дослідної роботи студента науковим керівником та кафедрою.  

 Апробація наукових результатів на наукових конференціях та наукових семінарах 

спеціалізованої кафедри біомедицини та нейронаук. 

 Написання та оформлення кваліфікаційної роботи. 

 Попередній публічний захист кваліфікаційної роботи на засіданні кафедри. Врахування 

зауважень учасників зборів. 

 Внесення правок та остаточне оформлення кваліфікаційної роботи та її передача на 

кафедру разом з відгуком наукового керівника. 

 Організація незалежного рецензування кафедрою кваліфікаційної роботи. Врахування 

зауважень рецензентів до кваліфікаційної роботи. 

 Публічний захист кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією.  



4. Навчальні матеріали та ресурси 

 

1. https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

2.  https://www.scopus.com 

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

4. https://www.scimagojr.com/ 

5. https://orcid.org/ 

6. https://scholar.google.com/ 

7. https://www.researchgate.net/ 

 

5. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Проходження переддипломної практики є обов’язковим. Контроль за виконанням науково-

дослідної роботи студента проводиться його науковим керівником/керівниками. Апробація 

наукових результатів проводиться на наукових конференціях та наукових семінарах спеціалізованої 

кафедри біомедицини та нейронаук.  

Виконання переддипломної практики проходить згідно до «Індивідуального завдання», що 

розробляється сумісно студентом і його керівником/керівниками. 

Рейтинг студента розраховується за 100 бальною шкалою і складається з балів, що він отримує за: 

- участь у наукових конференціях та наукових семінарах спеціалізованої кафедри біомедицини 

та нейронаук;  

- активність та мотивацію при виконанні переддипломної практики; 

- творчий підхід, використання самостійно здобутих знань; 

- вчасність виконання; 

- презентацію результатів наукової роботи. 

 

Критерії нарахування балів: 

1. Виконання практики (60 балів) оцінюється за такими критеріями: 

– бездоганно виконана на сучасному науковому рівні згідно до «Індивідуального завдання», 

вчасно здана робота –  максимальна оцінка; 

- незначні недоліки у виконанні –  максимальна оцінка мінус максимум 5 балів; 

- порушення графіку – максимальна оцінка мінус максимум 5 балів; 

- участь в студентській конференції – до плюс 5 балів; 

- участь в міжнародній конференції – до плюс 10 балів; 

- участь в опублікованій науковій статті – до плюс 60 балів (максимальний бал можливий 

тільки в разі, якщо студент є першим автором в статті з наукометричної бази PubMed). 

 

2. Презентація наукової роботи (40 балів) оцінюється окремо в залежності від якості представленого 

дослідження та відповідності презентації правилам, що викладалися в курсі семінару з наукової 

літератури. Презентацію результатів переддипломної практики потрібно зробити в PowerPoint. 

Доповідь має мати не більше 6-12 слайдів і тривати не більше 10 хвилин. Оцінюється наукова 

новизна теми, її складність, правильність статистичної обробки отриманих даних, оформлення 

презентації, відповідність її регламенту.  

Проведення заліку. Залік проходить в усній формі (після обговорення презентації роботи) або 

автоматично. Метою контролю є перевірка рівня виконання запланованих досліджень, здобутих 

навиків та компетентностей, вміння студента використовувати отримані експериментальні дані для 

написання кваліфікаційної роботи.  

 

 

 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.scopus.com/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.scimagojr.com/
https://orcid.org/
https://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/


 Календарний контроль: проводиться керівником як моніторинг поточного стану виконання 

вимог «Індивідуального завдання».  

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

 

Кількість балів Шкала ЄКТС Оцінка 

90-100 A Відмінно 

85-89 B 
Добре 

75-84 C 

65-74 D 
Задовільно 

60-64 E 

Менше 60 FX Незадовільно 

Не виконані умови допуску  Не допущено 

 

Силабус навчальної дисципліни: Переддипломна практика 

Складено: док. біол. наук, професор Н. В. Войтено. 

Затверджено кафедрою біомедицини та нейронаук (Протокол No 4 від 24.04.2022 року). 


